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  Kuifeend              Foto: www.vogeldagboek 

De beste foto van het jaar 
Toen de redactie besloot om een kleurennummer van De Korhaan uit te brengen, is aan de fotowerkgroep
gevraagd om daar aandacht aan te schenken. Hier ziet u een aantal van de foto’s afgebeeld, die bij een
bijeenkomst van de fotowerkgroep door de aanwezigen als beste beoordeeld waren. De redactie heeft aan de
fotografen gevraagd om enige toelichting bij de foto’s te geven.
 

Tureluur      Kees Maring 
 
De foto van deze tureluur is gemaakt 
op Texel in mei 2014.  
De vogel gebruikte de paal als 
uitzichtpunt voor het verkennen van de 
omgeving; in de sloot onder deze paal 
foerageerde het nakroost van de vogel. 
Telkens na een optreden landde de 
vogel weer op de paal: dus was het 
een kwestie van het toestel instellen en 
afwachten tot weer een landing zou 
plaatsvinden  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sperwervrouw,            Theo 
Peters 
 
De foto is van een sperwervrouwtje, en is 
gemaakt vanuit een vogel hut in het oosten 
van het land.  
 
Zwarte specht 
Al wandelend in de buurt van de natuurbrug 
(die bij de infoschuur) zag ik deze zwarte 
specht druk bezig op een omgevallen 
berkenstam. Ik kon rustig dichterbij komen en 
deze foto maken. 
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Zwarte specht    Frieda v.d. 
Berg 
 

Havik, juv. 
Roelof Molenaar 
 
Foto is gemaakt vorig jaar 
oktober op een afstand van 
drie meter vanwaar ik 
fotografeerde. 
De havik foerageerde op een 
duif. Hij bleef meer dan een 
uur zitten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Appelvink, Bert Roelofs 
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Ik fotografeerde deze appelvink op 3 april 2014 tijdens een dagje fotograferen, samen met Bertus van 
den Brink in een fotografie-hut in Vledder. Het fotograferen van deze, volgens mij best schuwe 
vogelsoort, stond al jaren hoog op mijn verlanglijstje, maar mooi fotograferen lukte eigenlijk nooit, tot 
die dag. We zaten er nog geen vijf minuten, het was nog schemer, of er zat al een prachtig mannetje. 
Even ‘paniek’, want eigenlijk zat hij te dichtbij en bovendien was het nog te donker om een mooie 
plaat te kunnen schieten en het zal je toch maar gebeuren dat dit achteraf gezien je enige kans voor 
die dag blijkt te zijn, zoals wel eerder gebeurde. Maar gelukkig bleven de appelvinken de hele dag met 
regelmaat op de zonnebloempitten afkomen. Toen we tegen zevenen aan opstappen dachten zat de 
gefotografeerde appelvink plotseling voor de hut. Het al afnemende licht van een laag staande zon, 
het lage standpunt van de camera en het ontbreken van andere vogels in zijn nabijheid zorgden voor 
het speciale, wat dromerige effect van dit beeld, waardoor de groteske massiviteit van de snavel juist 
enorm benadrukt wordt. 
 
 
Pimpelmees, Bertus van den Brink 
        
Een badderende pimpelmees en zo uitbundig had ik nog niet eerder gezien.  
Vanuit de hut van Centrum voor Natuurfotografie in het gebied van het Goois Natuurreservaat kon ik 
deze mees, die al spetterend bijna de hele waterbak overzwom, mooi fotograferen. 

WaWaWaWat zien ik ? t zien ik ? t zien ik ? t zien ik ?     
 

Hier doen we het voor! 
 
De pindakaaspotten in onze tuin zijn de 
afgelopen zachte winter goed in trek geweest bij een aantal soorten vogels. Spreeuwen en kauwtjes 
hakten er lustig op los zodat er wekelijks een nieuwe pot moest worden geplaatst. De mezen, waar de 
pindakaas in eerste instantie voor bedoeld was, kregen bijna geen kans. Mijn echtgenote kwam op het 
idee om het stokje voor de pot een stukje in te korten zodat  de gulzige soorten er niet meer op 
konden staan om de pot snel leeg te vreten. Als een kolibrie hingen de kauwtjes even voor het potje 
en hakten snel een hapje weg en gingen daarna vermoeid uitrusten op ons vogelhuis. Ook de 
spreeuwen hadden er meer moeite mee, zodat we minder pindakaaspotten van Vivara hoefden in te 
slaan. De huismussen in onze tuin voeren wij het hele jaar rond, ongeveer vijf kilo gemengd graan per 
week in een voedersilo van Vogelbescherming. Alles wat op de grond terechtkomt is voor de vinken 
en duiven en overige vogelsoorten. Hiervan hebben we een grote variatie in onze tuin. hebben. Ook 
de grote bonte specht (vogel van 2015) is nu vaak een geziene gast in onze tuin.  

Bertus van den Brink. 
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